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27 marca 2006
Decyzja JM Rektora PW o wpisaniu Koła Naukowego Architektury Rodzimej działającego przy
Wydziale Architektury PW do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich PW.
29 – 31 marca 2006
Uczestnictwo członków Koła (Leszek Włochyński, Ewelina Wojciechowska) w V Europejskiej
Giełdzie Informacji Renowacyjnej EGIR 2006 w Krakowie.
Coroczna Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej – EGIR to wydarzenie łączące formułę
konferencji i targów. Giełda organizowana przez wydawcę magazynu Renowacje i Zabytki, pod
patronatem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Urzędu Miasta Krakowa, na
stałe wpisała się do kalendarza cyklicznych imprez branżowych, będąc ważnym spotkaniem
specjalistów i urzędników z całej Polski zajmujących się renowacją budynków zabytkowych.
Zebrane podczas tego spotkania informacje oraz nawiązane kontakty okazały się bardzo
pomocne podczas organizowania przez Koło sesji naukowej w Gdańsku.
7 - 9 kwietnia 2006
Sesja naukowa w Gdańsku
W dniach 7-9 kwietnia Koło zorganizowało w Gdańsku dla swoich członków (11 osób) sesję
naukową, którą poprowadził opiekun naukowy Koła, historyk architektury - dr Robert Kunkel.
Celem wyjazdu było poznanie gdańskich zabytków architektury oraz zebranie materiałów do
pracy nad trwającym konkursem architektoniczno-urbanistycznym na zagospodarowanie rejonu
Targu Siennego i Rakowego w Gdańsku, w którym członkowie Koła brali udział.
Wyjazd wypadł bardzo pomyślnie, choć niestety pogoda nienajlepiej służyła robieniu zdjęć.
Zrealizowany program sesji:
7 marca (piątek)
12 wyjazd z Warszawy; 16.30 przyjazd do Gdańska; 16.30 - 19.00 zakwaterowanie; 19.00 - 19.30
zwiedzanie rejonu Targu Węglowego (Katownia, Dwór Bractwa Św. Jerzego, Arsenał); 19.30 21.00 obiadokolacja; 21.00 - 22.30 nocne zwiedzanie i fotografowanie Gdańska (Fara, Droga
Królewska, Wyspa Spichrzów, ul. Stągiewna); 22.30 - 00.30 spotkanie w podziemiach Dworu
Bractwa Św. Jerzego (podsumowanie zrealizowanego tego dnia programu, dyskusja)
8 marca (sobota)
9 - 11.30 Twierdza Wisłoujście (analiza przeprowadzonych prac konserwatorskich); 11.30 - 12.30
śniadanie; 12.30 - 16.00 zwiedzanie zabytków w rejonie Drogi Królewskiej (Fara NMP z wejściem
na wieżę, Ratusz, Dwór Artusa); 16.00 - 17.30 obiad; 17.30 - 20.00 analiza rejonu Targu Siennego i
Rakowego; 20.00 - 23.00 kolacja, wycieczka na plażę; 23 - 24 podsumowanie zrealizowanego
tego dnia programu, dyskusja
9 marca (niedzela)
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9-10 śniadanie; 10.00 - 13.00 czas wolny (spacer na plażę, wyjście na Mszę Św.); 13.00 - 14.00
wykwaterowanie; 14.00 - 17.30 zwiedzanie Gdańska - Oliwy (Park Oliwski, Katedra Oliwska,
wysłuchanie koncertu organowego); 17.30 - 18.30 obiad; 18.30 wyjazd do Warszawy
Maj 2006
Zdobycie przez członków Koła (Beata Pietkiewicz, Mateusz Potempski, Łukasz Maleszewski)
wyróżnienia w międzynarodowym studialnym konkursie architektonicznym „Miasto i
demokracja, Warszawa – przestrzeń polskiej wolności 2006”, organizowanym przez Instytut
Stefana Starzyńskiego – Oddział Muzeum Powstania Warszawskiego.
patrz ZAŁĄCZNIK 1 – nagrodzona praca wraz z opisem
13 – 15 lipca 2006
Objazd plenerowy po drewniakach
Projekt zakładał gościnny udział studentów Wydziału Architektury PW będących członkami Koła
Naukowego Architektury Rodzimej w plenerowym objeździe po zabytkach sakralnej architektury
drewnianej Mazowsza i Małopolski. Objazd był częścią międzynarodowego projektu naukowego
Rescuing the Hidden European Wooden Religious Churches: an international methodology for
implementing a database for restoration projects współﬁnansowanego przez UE, którego
partnerem jest m.in. Wydział Architektury PW reprezentowany m.in. w osobie opiekuna
naukowego KNAR - dr inż. arch. Roberta Kunkla. Stąd zaproszenie KNAR do gościnnego udziału
w bardzo wartościowym merytorycznie objeździe przeznaczonym dla naukowców
reprezentujących uczestniczące w programie instytucje.
Członkowie Koła musieli zapewnić sobie noclegi i wyżywienie podczas objazdu, a skorzystać
mogli z wolnych miejsc w autokarze wynajętym na potrzeby programu.
W pierwszym dniu imprezy grupa poznała wybrane kościoły drewniane na trasie Warszawa Płock - Warszawa, odwiedziła Urząd Konserwatora Zabytków w Płocku oraz Katedrę i Muzeum
Diecezjalne.
W drugim dniu zrealizowano program kilku kościołów na trasie Warszawa - Kraków.
W trzecim dniu zwiedzano arcyciekawą cerkiew na pograniczu polsko - ukraińskim.
Możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu była dla studentów wielką atrakcją ze względów
naukowych. Wyróżnikiem jest przede wszystkim samo bardzo interesujące zagadnienie, jakie
stanowi sakralna architektura drewniana Europy Centralnej, a także możliwość udziału w
profesjonalnej wycieczce zrealizowanej na najwyższym poziomie merytorycznym, z udziałem
naukowców z kilku krajów.
W konsekwencji gościnnego Udziału Koła Naukowego Architektury Rodzimej w tym objeździe, 4
studentów skorzystało z oﬁcjalnego zaproszenia na konferencję zamykającą cały program, która
odbyła się we Florencji w październiku 2006.
Strona domowa programu:
http://www.european-wooden-religious-heritage.org
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Październik 2006
Wystawa i konferencja we Florencji
Członkowie Koła (M. Potempski, A. Rokicka, E. Wojciechowska, L. Włochyński) w znaczącym
stopniu przyczynili się do opracowania wystawy podsumowującej przebieg i osiągnięcia
programu Rescuing the Hidden European Wooden Religious Churches: an international
methodology for implementing a database for restoration Project. Wystawa została
zaprezentowana we Florencji podczas konferencji podsumowującej cały program. Studenci
uczestniczyli także w tym wydarzeniu.
Listopad 2006
Dotyk Renesansu – warsztaty studenckie we Florencji.
W warsztatach wzięło udział 7 wydziałów architektury z różnych krajów: Czech, Słowacji, Węgier,
Rumunii, Rosji, Ukrainy oraz Polski. Praca studentów odbywała się w międzynarodowych
zespołach.
Z
każdego
wydziału
przyjechało
5
studentów
pod opieką pracownika naukowego. Z WA PW w warsztatach wzięli udział
studenci z Koła Naukowego Architektury Rodzimej (A. Rokicka, K. Rowicka, K. Sieradzka, A.
Stefaniuk, M. Żuchowska) pod opieką dr Roberta Kunkla.
Udział w warsztatach wymagał złożenia z 45 dniowym wyprzedzeniem pracy
wstępnej na temat architektury swojego kraju w latach 1400-1450 oraz wpływów
renesansu ﬂorenckiego na architekturę wieku XX. Prezentacja referatów z poszczególnych
państw uroczyście rozpoczęła właściwe warsztaty. Podczas wspólnego zwiedzania
i doświadczania, zarówno poszczególnych zabytków jak i całego założenia przestrzennourbanistycznego miasta, grupy warsztatowe poddały dokładnej analizie architektonicznohistorycznej m.in. Palazzo Medici Ricardi, kościół Santa Croce, Palazzo Pitti, Ospedale S.Maria
Nova, Chiesa Di S.Lorenzo oraz Palazzo Strozzi.
Efekty pracy zostały zaprezentowane w formie wystawy podczas wspólnej prezentacji kończącej
Warsztaty. Znaczącym elementem całego przedsięwzięcia okazała się integracja i wzajemna
wymiana spostrzeżeń oraz doświadczeń między uczestnikami.
Nie ulega wątpliwości, że udział w Warsztatach to bardzo cenna lekcja, zwłaszcza dla studentów
z Polski, ponieważ w architekturze naszego kraju mieszają się wpływy pierwotnego renesansu
ﬂorenckiego w realizacjach najwybitniejszych mistrzów oraz wtórnych nurtów sztuki
renesansowej.
Po powrocie każda z grup przekazała swoją wspólną pracę, a także wnioski organizatorowi.
W lutym zostanie zorganizowana na WAPW wystawa fotograﬁczna na temat samych warsztatów
i podjętego na nich tematu.

Grudzień 2006
Wystawa Drewniaki
Projekt zakładał zorganizowanie na WAPW wystawy prezentującej w atrakcyjnej formie
graﬁcznej efekty i przebieg międzynarodowego programu Rescuing the Hidden European
Wooden Religious Churches: an international methodology for implementing a database for
restoration projects, którego WAPW był partnerem jako ośrodek naukowy i w którego części
KOŁO NAUKOWE ARCHITEKTURY RODZIMEJ – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Ul. Ko sz ykow a 55, 00 – 659 Warszaw a, fax ( 22) 628 06 87, www .arc hite kturaro dzi ma.pl

uczestniczyli także studenci z Koła Naukowego Architektury Rodzimej wspierani ﬁnansowo m.in.
z puli KD SSPW. Studenci w lipcu wzięli udział w 3 dniowej sesji objazdowej po drewnianych
kościołach na terenie Polski, a także w konferencji podsumowującej cały program, która odbyła
się w październiku we Florencji.
Wystawa składa się z 9 plansz w formacie 100 na 70 cm prezentujących badane podczas sesji
objazdowej drewniane kościoły, a także 1 planszy formatu A0 relacjonującej przebieg programu
i udział w nim studentów z Koła Naukowego.
Wystawa pozwala zaprezentować szerokiej grupie studentów przebieg wartościowego
merytorycznie programu i miejmy nadzieję zachęci niektórych do aktywności na polu
naukowym, a najlepiej we współpracy z Kołem Naukowym Architektury Rodzimej.
Całość na została zaprezentowana w duszy głównej klatki schodowej WAPW. Ambicją Koła
Naukowego Architektury Rodzimej jest, aby ten sposób prezentacji aktywności kulturalnej
i naukowej studentów WAPW stał się wydziałową tradycją.

patrz ZAŁĄCZNIK 2 – miniatura jednej z plansz wystawy
W przygotowaniu:
Obecnie Koło opracowuje wystawę nt. warsztatów Dotyk Renesansu, dwie publikacje oraz
stronę internetową www.architekturarodzima.pl.
Koło uczestniczy także w badaniach historycznych nad dworkiem Fryderyka Chopina
w Żelazowej Woli, a także rozpocząło zbieranie materiałów do wystawy nt wykopalisk na terenie
Pałacu Saskiego w Warszawie.
W najbliższych planach jest także zorganizowanie konferencji nt nieistniejącego już
warszawskiego Supersamu oraz warsztatów projektowych związanych z jego dawną lokalizacją.
Koło przygotowuje się do opracowania spuścizny fotograﬁcznej Jana Bułhaka znajdującej się
w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej WA PW.
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WYKAZ ŚRODKÓW FINANSOWYCH UZYSKANYCH Z PW W ROKU 2006
PRZEZ KOŁO NAUKOWE ARCHITEKTURY RODZIMEJ

PROJEKT

SESJA
NAUKOWA W
GDAŃSKU
OBJAZD
PLENEROWY PO
DREWNIAKACH
WARSZTATY
DOTYK
RENESANSU
WYSTAWA
DREWNIAKI

KWOTA
DOFINANS
OWANIA

KWOTA
WYKORZYS
TANA

660 zł

660 zł

320 zł

320 zł

800 zŁ

800 zł

400 zŁ

241.90 zł

PU
LA
KD
SS
PW
KD
SS
PW
KD
SS
PW
KK
SS
PW

DATA
WNIOSKU

NR WNIOSKU

ROZLICZENIE

03.04.2006

0240/2006

ROZLICZONO

0544/2006

ROZLICZONO

11.11.2006

0765/2006

ROZLICZONO

05.12.2006

0848/2006

ROZLICZONO

29.06.2006
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Stan osobowy Koła Naukowego Architektury Rodzimej na dzień 31 stycznia 2007:
Opiekun Naukowy Koła:
dr inż. arch. Robert M. Kunkel – adiunkt w Zakładzie Architektury Polskiej WA PW
Zarząd Koła:
Leszek Włochyński – prezes
Mateusz Potempski – wiceprezes
Jagna Stefaniuk – sekretarz
Członkowie zwyczajni:
Marek Borowski
Katarzyna Królik
Łukasz Maleszewski
Beata Pietkiewicz
Mateusz Potempski
Agnieszka Rokicka
Katarzyna Rowicka
Karolina Sieradzka
Jagna Stefaniuk
Leszek Włochyński
Ewelina Wojciechowska
Magdalena Żuchowska
Członkowie warunkowi:
Urszula Koziarska
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